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Eerst een aantal algemeen geldende opmerkingen: 

 

• De eisen aan verf en de omstandigheden zijn niet altijd helemaal samen te brengen. Elke 

situatie en reactie van natuurlijke materialen op verf is afhankelijk van omstandigheden. 

 

• Schilder uw houten bijenkasten niet als het hout vochtig is, laat het eerst drogen!! Uw 

bijenkasten van hout zijn schilderbaar bij een vochtpercentage van 18%. Nu heeft niet 

iedereen de apparatuur om de vochtigheid van hout vast te stellen. In de praktijk komt het 

er op neer dat je natte planken, nat aanvoelende planken, of planken die pas geleden 

natgeregend zijn geweest, niet moet schilderen. 

 

• Plaatmateriaal, planken etc. dienen altijd aan beide zijde te worden geschilderd of 

anderszins waterafstotend te worden gemaakt. Dit is nodig om kromtrekken / 

scheurvorming etcetera te voorkomen. Zelfs de meest ademende verf kan bij een zonnetje 

aan de buitenkant van de kast, nooit zoveel vocht doorlaten als wat het hout, bijvoorbeeld 

na een winterperiode, bevat. Het is daarom beter, te voorkomen dat er grotere 

hoeveelheden vocht van binnenuit in het hout komen. Omdat we willen voorkomen dat 

het condens in de vorm van water langs de wanden zal druipen, is het goed om voor een 

poreuze grondverf te kiezen (of bijvoorbeeld voor in spiritus opgeloste propolis). 

 

• Het licht schuren van verf heeft twee functies: 

� Bij nieuw hout zwellen na het schilderen de houtvezels op. Door een beetje te 

schuren breken die houtvezels af en verkrijgen we een gladder oppervlak. 

� Door licht te schuren krijgt de volgende verflaag een betere hechting. 

  

• Milieu vriendelijke watergedragen acrylaatverf is tot stand gekomen om het milieu 

minder te schaden. 

 

• Elk merk maakt zijn eigen watergedragen acrylaatverf,  hetgeen in algemene bewoording 

weer staat voor o.a. "milieuvriendelijke"verf.  

 

• De naam "acrylaat" geeft de algemene benaming van de grondstof aan, waaruit de soort 

verf is gemaakt. Naast watergedragen acrylaatverf  bestaan er nog meerdere soorten 

milieuvriendelijke verven waaronder, natuurverven, en in mindere mate High solid 

verven. Deze laatste twee laten we hier buiten beschouwing. 

 

• Acrylaten, hebben een open structuur, zijn elastisch en hebben een hoge kleurechtheid. 

Ze zijn ademend, kunnen een barstje in de ondergrond opvangen zonder dat je het direct 

ziet, Acrylaten behouden langer hun kleur als de "klassieke" oplosmiddelhoudende 

verven en hebben een goede hechting. Acrylaten drogen snel waardoor je onder gunstige 

omstandigheden, twee tot drie maal per dag een laag verf kunt aanbrengen. Nadeel, 

Acrylaten hebben een revisibel (plakkerig) gedrag. Acrylaatverf  bestaat in glans en 

halfglans. 

 

• Verdun uw watergedragen verven nooit. 

 

• Verdun uw oplosmiddelhoudende verven nooit meer dan 10%. 
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• Elke te verven ondergrond dient te allen tijde vrij te zijn van vet, vuil en stof. 

 

• Tussen de verflagen dient altijd licht te worden geschuurd. 

 

• Zorg voor een schone vuil/stofvrije kwast en werk schoon. 

 

• Gebruik geen doeken om kwasten o.i.d. te reinigen (stof). 

 

• Neem geschuurde ondergronden niet af met water, hiermee veroorzaakt u een kleilaagje 

door het stof, wat vervolgens in uw verf tot uiting komt. 

 

• Blijf met schilderen uit de buurt van siliconen kit. 

 

• Met grotere bussen verf is het beter per verfbeurt er het nodige uit te halen in verband 

met vuil. 

 

• Met "1 potsysteem verven" worden bedoeld alle type dekkende beits en/of 

schakelverven. 

 

 

Neem voor bijenkasten altijd verf voor buiten! Bij houten kasten kan ook gebruik worden 

gemaakt van schimmelwerende impregneermiddelen. 

 

Kunststofkasten kunnen het beste worden geverfd met watergedragen verf. Oplosmiddel- 

houdende verf gaat ook wel, maar watergedragen is voor een kunststofkast het gemakkelijkst. 

 

Houten kasten kunnen zowel met watergedragen als met oplosmiddelhoudende verf worden 

behandeld. Dit geldt zowel voor kaal als voor reeds eerder geverfd hout. 

 

Alles bij elkaar geeft dat de volgende combinaties: 

1. Watergedragen verf op een kunsstofkast 

2. Watergedragen verf op een kale houten kast 

3. Watergedragen verf op een reeds eerder geverfde kast 

4. Oplosmiddelhoudende verf op een kale houten kast 

5. Oplosmiddelhoudende verf op een reeds eerder geverfde kast 

 

Voor elk van deze combinaties geldt een andere – onder beschreven - werkwijze. 

 

  

Ad 1) Watergedragen Acrylaatverf op Kunststof bijenkasten. 
 

Op kunststof bijenkasten kunnen we het "1 pot systeem" gebruiken. Dit betekent dat met de 

aflak kan worden begonnen en geëindigd. Dus met de aflak, twee tot drie maal schilderen. 

 

Indien u wilt afwijken van het 1 pot systeem kunt u de kunststof kasten gronden met 

watergedragen  acryl grondverf. 
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Gebruikte reeds geschilderde bijenkasten kunt u opnieuw schilderen door: 

1. Te verven ondergrond reinigen 

2. Schuren met brillo schuurspons 

3. Gronden met watergedragen / acryl grondverf 

4. Afschilderen met Acryl hoogglans of zijdeglans aflak. 

 

 

Ad 2) Watergedragen Acrylaatverf op kaal-houten bijenkasten: 
 

1. Te verven ondergrond reinigen (tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met 

wasbenzine!) 

2. Twee maal gronden met oplosmiddelhoudende grondverf (terpentine verdunbaar) 

3. Na de eerste grondverflaag heel licht schuren (schuurpapier 120) en afstoffen (niet nat 

afnemen) 

4. Buitenzijde, twee a drie maal afschilderen. 

5. Binnenzijde na goede droging, behandelen met propolisoplossing. 

 

 

Ad 3) Watergedragen Acrylaatverf op reeds met verf behandelde-houten bijenkasten. 

 

1. Hout goed reinigen cq ontvetten 

2. Losse/slecht hechtende verflagen verwijderen d.m.v. krabben/en/of   afbranden/afbijten. 

3. De oude verflaag goed schuren (schuurpapier 100)  

4. Kaal gekomen plekken gronden met oplosmiddelhoudende grondverf. 

5. Het gehele oppervlak gronden met acrylaat grondverf  

6. Het gehele oppervlak twee maal afschilderen met acryl aflak, hoogglans of halfglans. 

 

 

Ad 4) Oplosmiddelhoudende dekkende beits op kaal-houten bijenkasten. 

 

1. Te verven ondergrond reinigen (tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met 

wasbenzine!) 

2. De eerste maal de beits ongeveer 10% verdunnen met terpentine. 

3. Dan twee of drie maal onverdund afwerken. 

 

 

Ad 5) Oplosmiddelhoudende dekkende beits of andere type 1 potsysteem verven op 

reeds met verf behandelde bijenkasten. 
 

1. De oude verflaag goed reinigen cq ontvetten en schuren (schuurpapier 100)  

2. Kaal gekomen plekken 1 maal voorbehandelen met een 10% verdunde oplossing van de 

uiteindelijk te gebruiken verf. 

3. De gehele kast aan de buitenzijde twee maal behandelen met de dekkende beits of 1 

potsysteem verf.  
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Hieronder volgen wat links met merkgeboden gedetailleerde productomschrijvingen. 

 

Bij de fa: Jotun vindt u de Trebitt als impregneer en de Demidekk als Alkyd acrylaat. 

Voor grotere hoeveelheden houten kasten is mede door zijn gemak van verwerken en het 

schimmelwerende karakter, Trebitt zeker een aanrader! Zie: 

http://www.norwaycoatings.nl/producten/projecten 

 

De BL lijn van Sikkens is de watergedragen acryllijn van Sikkens. Zie: 

http://www.sikkens.be/nl/Producten/Lakken/Pages/Overzichtlakkendefault.aspx 

 

De S2U lijn van Sigma coatings is de watergedragen lijn van Sigma Coatings. Zie: 

http://www.sigma.nl/assortiment/dekkende-houtafwerking.aspx 

 

De Wijzenol A-Qua producten zijn de watergedragen verven van wijzenol. Zie: 

http://www.wijzonol.nl/professional/professionele-binnenverf-buitenverf 

 

Tencotop wordt in Nederland o.a. verkocht bij het Bijenhuis te Wageningen, maar is dus niet 

het enige merk met voor bijenkasten geschikte verf. 

http://www.tenco.nl/Default.asp?pageid=3&webgroupfilter=19  

 

Op alle genoemde sites vind u eveneens de oplosmiddelhoudende verven van de merken. 


